
 
 

1 
 

ZAPISNIK 
s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane  1. rujna 2015. godine 
 

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za sastanke. 
Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/11, URBROJ: 2137/17-15-1 od 3. kolovoza 2015. 
godine. 
          Sjednicu je u 12,15 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: predsjednik 
vijeća) Mijo Kovaček. 
          
 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 
 

1. Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 
2. Spomenka Žufika, 
3. Zlatko Senjan, 
4. Zlatko Popec, 
5. Ivan Molnar, 
6. Marijan Jaković 
7. Siniša Frančić, 
8. Marina Ivančan. 

 
          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 
 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik, 
2. Boris Poljanac, pročelnik 

 
Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća: 

 
 

1. Stjepan Fosić, 
2. Dražen Kolarić, 
3. Ivan Tuba. 

 
 Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 32. sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 od 11 članova 
Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati. 

 

 Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Boris Poljanac- Iz zapisnika 31. sjednice briše se rečenica gosp. Zdravka Ivančana: „Općina se ne 
smije preopteretiti nebitnim stvarima koje ovaj trenutak ne može izvršiti.“, koja stoji na 3. 
stranici. 

Marina Ivančan- Molim da se ispravi netočan navod u kojem stoji da nisam prisustvovala na 
sjednici. Bila sam nazočna sve do zadnje dvije točke dnevnog reda. 

  

Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA usvojilo zapisnik s 31. sjednice Općinskog 
vijeća. 
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Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Kako nitko od 
vijećnika nije predložio dopunu ni izmjenu dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća predložio je 
sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 
Točka 1. 

1. Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 
 
 
Pročelnik Boris Poljanac- Daje obrazloženje odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
Molve. 
U postupku imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica“, utvrđeno je sljedeće: 
 
1. Da sadašnjoj ravnateljici gđi. Mirjani Tomec mandat ističe 01. rujna 2015. godine. 
2. Da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja 
Dječjeg vrtića na 18. sjednici održanoj 06. kolovoza 2015. godine. 
3. Da je natječaj za izbor ravnatelja objavljen na stranicama HZZ-a od 07.08. do 21.08.2015. godine. 
4. Da se na predmetni natječaj prijavilo 5 kandidata, od kojih 1 kandidatkinja, Ana Ščapec, ne 
ispunjava formalne uvjete iz natječaja (nema 5 godina radnog iskustva, niti je dostavila program 
rada). U izbor su ušle molbe 4 kandidata i to dosadašnje ravnateljice Mirjane Tomec, te Nenada 
Novaka, Sanje Škurdije i Jasmine Kolarić-Šešet. Nijedan član Upravnog vijeća nije predložio za 
ravnatelja Nenada Novaka iz Trnovca, dok su ostali kandidati dobili slijedeći broj glasova članova 
Upravnog vijeća „Pčelica“ Molve: gđa. Jasmina Kolarić-Šešet 1 ZA i 4 PROTIV, gđa. Mirjana Tomec 1 
ZA i 4 PROTIV, te Sanja Škurdija 3 ZA i 2 PROTIV. Dakle,  za ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 
predložena je gđa. Sanja Škurdija. 
5. Gđa. Sanja Škurdija ispunjava uvjete iz natječaja, ali nema položen stručni ispit jer takvu obvezu 
nije imala po članku 56. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi NN br. 10/97 od 30.01.1997. 
godine jer je već bila u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na dan stupanja na snagu tog Zakona 
(07. veljače 1997. godine). 
6. Odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju posebnog su karaktera u odnosu na Zakon 
o općem upravnom postupku NN br. 47/09 kao opći propis, pa je takav izuzetak od polaganja 
stručnog ispita dopušten, jer inače po članku 23. st. 2. ZUP-a osoba koja vodi postupak ili rješava u 
upravnim stvarima, a to jest ravnatelj dječjeg vrtića, osim odgovarajuće stručne spreme mora imati i 
položen stručni ispit. 
7. Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića sukladno članku 37. st. 3. Zakon o predškolskom 
odgoju i obrazovanju i sukladno članu članku 38. st. 2. Zakona o ustanovama upravni je akt koji 
podliježe kontroli zakonitosti pred Upravnim sudom u Zagrebu. 
 
Zdravko Ivančan- Prošli tjedan se Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve sastalo i razmotrilo 
sve prijavljene zamolbe na natječaj. Zajednički smo raspravljali te zaključili da su bitne i nužne 
promjene u vrtiću. Neke su stvari narušene, pogotovo međuljudski odnosi i to unazad deset godina. 
Dali smo totalnu samostalnost vrtića ravnatelju, ali je dosadašnja ravnateljica radila velik dio toga 
krivo. Bitne su novine i promjene u vrtiću. Meni je žao da nije prošao nitko s područja Općine Molve. 
Isto tako jako je važno da se počnu unutar kolektiva dešavati pozitivne promjene. Nadam se da će 
nova ravnateljica moći održavati zajedništvo i normalne međuljudske odnose.  
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Rasprava po ovoj točci više nije bilo. 
 
Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donijelo je 
 

ODLUKU 
 

 o imenovanju Sanje Škurdija iz Đurđevca, Bana Jelačića 142,  ravnateljicom Dječjeg vrtića "Pčelica" 

Molve. 

 
Predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 12:27 sati. 
 

 

KLASA:  021-05/15-01/11 

URBROJ: 2137/17-15-2 

U Molvama, 7. kolovoza 2015. 

 

 

 

 

   ZAPISNIČAR                                                                 

                      PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Danijela Plemenčić         Mijo Kovaček 

 

_________________                 __________________  

 

 

Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika 


